
Vážení členové SČP ČL JEP, 

 

upozorňujeme, že ČLS JEP přešla v letošním roce na rozesílání údajů k platbě členských příspěvků 

elektronickou cestou. Bohužel jsme o tom nebyli předem informováni, nicméně informace byla 

uveřejněna v Newsletteru ČLS JEP (kopie informace je níže). V té souvislosti upozorňujeme, že 

pravděpodobně u značné části členů je email s platebními informacemi vyhodnocen jako spam a tedy 

je nutné jej cíleně ve spamové poště vyhledat. Označen je jako „Platba členských příspěvků“, 

odesílající adresa je info@cls.cz. Prosíme tedy členy SČP, pokud jim email nepřišel, aby zkontrolovali 

spamovou poštu, odesílán byl zřejmě 20. 2. 2020. 

Za výbor SČP se členům omlouváme, že nebyli včas informováni, nicméně informace o změně 

rozesílání nám z ČLS JEP nebyla nijak oficiálně předána. Pokud se vám nepodaří email s platebními 

údaji dohledat, prosíme, abyste kontaktovali sekretariát ČLS JEP (kontaktní informace jsou na adrese 

https://www.cls.cz/ 

Zároveň informujeme o omylu s rozesíláním informace o platbě i inaktivním členům společnosti. 

Omluva sekretariátu ČLS JEP se zdůvodněním je uvedena na adrese 

https://www.cls.cz/aktualne/omluva-sekretariatu-cls-jep-1323 

 

S pozdravem, 

Výbor SČP ČLS JEP 

 

Informace z Newsletteru ČLS JEP 

Nejprve co můžete v nejbližším období očekávat:                                           

           nejpozději na přelomu února a března obdrží naši členové výzvu k  

           úhradě členských příspěvků pro rok 2020. Základní poplatek zůstává     

           na 400,- Kč, dále se připočítávají příspěvky za členství v                 

           jednotlivých konkrétních odborných společnostech/spolcích, popř.        

           sekcích. Poprvé letos chceme obeslat naše členy nejprve e-mailem s     

           informací o předepsané výši poplatků a s instrukcemi k zaplacení.       

           Teprve tam, kde se e-mail vrátí jako nedoručený nebo kde nemáme          

           žádný kontaktní e-mail, přistoupíme k zaslání složenky poštou. V        

           loňském roce jsme rozesílali celkem 35 965 složenek do celé ČR a 334  

           do zahraničí, přičemž od té doby opět došlo k zdražení poštovného. V  

           této souvislosti vás prosíme, abyste každou změnu své poštovní nebo    

           emailové adresy nezapomněli hlásit naší centrální evidenci členů        

           (tel. 224 266 223, e-mail: cle@cls.cz).          
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